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26.04.2021 жыл. № R00068
Ойын арқылы баланың ой-өрісін дамыту
АЛЬЖАНОВА МАРЖАН ЖАНБУЛАТОВНА
Павлодар облысы Баянауыл ауданы "Дүйсенбай Рахметов атындағы
жалпы орта білім беру мектебі" коммуналдық мемлекеттік
мекемесінің мектепалды даярлық тобының мұғалімі
«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып оның шығармашылық
қабілетін дамытады. Ойынсыз ақыл ойдың қалыптасуы мүмкін емес».
(В. А. Сухамлинский)
Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін ойынның ролі
ерекше. Ойын – жалпы адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар
көзі мен шыңы. Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады, дамытады,
тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, сонымен қатар,
ол сықақтап, күлдіріп, кез-келген әлеуметтік мәртебенің шартты екендігін
көрсетеді.
Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және
білім беру үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.
Ұлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз,
шығармашылықсыз, қиялсыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды»
дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру
арқылы байи түспек.
Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген
қайырымдылық, мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық сезімдерді
тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту,
табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында өлі-тірі табиғатқа деген
сүйіспеншілік, үлкендердің
еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты
адамгершілік сапалары қалыптастырылады.
Ойын бала үшін — нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен
ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай
деп атап көрсетті: «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру —
оларды тәрбиелеу деген сөз.» Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның
өзара қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала
мұнда өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілік етеді». Ойын мектепке
дейінгі жастағы балалардың негізгі іс
- әрекетінің бір түрі. Ойын
барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады.
Ойын
барысында балалар дүниені тани бастайды, өзінің күш-жігерін жұмсап, сезініп
білдіруге мүмкіндік алады, адамдармен араласуға үйренеді. Бүгінгі күн талабы
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– баланың ақыл - ойын парасаттылығын дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру,
өзіндік іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына сай ойы жүйрік етіп
тәрбиелеу. Сондықтан да баланың танымын алғашқы күннен бастап
дамытудың, бойында оқыту мен тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы
– ойын әрекеті, яғни, ойын – баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек қана
балаларды қызықтырып,уақыт өткізудің құралы болмай, балаға берілетін білім
мен тәрбиенің құнды негізі болуы керек. Яғни, оқыту-тәрбиелеу жұмысын
бағдарлама талаптарына сәйкес ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың
логикалық ойлау қабілетін арттыруға жағдай жасау мектепке дейінгі мекеме
педагогтарының негізгі міндеті.
*******
26.04.2021 жыл. № R00069
Заттардың қасиеті өзгере ме?
КЕРИМБЕКОВА ЖАНАР АКЫЛОВНА
Алматы облысы Сарқан ауданы «М.Мәметов атындағы орта
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» КММ
бастауыш сынып мұғалімі
Мұғалімнің аты-жөні:
Пән/сынып

Жаратылыстану, 4 сынып

Қай аптаның нешінші
сабағы күні: 04.12.20

6 сабақ

Тарау немесе бөлім атауы: Заттар және олардың қасиеттері. Ауа мен
су.
Сабақтың тақырыбы:

Заттардың қасиеті өзгере ме?

Оқу мақсаты:

4.2.3.3.Заттарды қайда қолданылатынын
түсіндіру;
4.2.3.3. Заттардың қалай өзгеретінін, оған
не әсер ететінін ажырату;

Бағалау критериі:

-заттардың қасиеттері мен оларды
қолдануды түсінеді;
-заттардың қалай өзгеретінін, оған не
әсер ететінін ажыратады;

Саралап оқыту тапсырмалары
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Ұжымдық
жұмыс.
Жаңа тақырып
тың
түсіндірілуі.

Бірлескен жұмыс.
Тапсырманы ұсыну және дұрыс
жауапты ұсыну арқылы үйрету.

Жеке жұмыс.
Тапсырманы ұсыну,
оқушылардың өз
бетімен орындауы.

Кезеңдері

Тапсырма

Мұғалімні Бағалау
ң
бақылауы
мен
зерттеуі
не?

Сабақтың
басы

Сәлеметсіздер ме,
балалар.
Бүгінгі сабақта.
Заттардың қасиеті
өзгере ме? сол
жайында білетін
боласың.
Сенің білетінің:

Заттардың
қандай түрлері
болатынын;
Сенің меңгеретінің:

Заттардың
қалай өзгеретінін,
оған не әсер ететінін;
Күтілетін нәтиже:

Заттардың
қандай түрлері
болатынын;

Заттардың
қасиеттерін еске
түсіру;

Заттарды
қасиетіне қарай
қалай қолдану
керектігін?
Табиғаттағы заттар
таза және қоспа деп

Тапсыр
маның
мақсаты

Басбармақ
пен

Өзін-өзі
бағалау

Ауызша
қолпаштау

Жаңа
тақырыпты
тәжірибе
жасау
арқылы
меңгеру
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Тапсырман
ы
орындаған
оқушыны
мадақтау,т
олықтыру
жасау,
тиімді кері
байланыс
орнату
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өзгерді ме?Қандай
заттар өзгерді?

Тосап жасау
үдерісін қалай атауға
болады? Ол немен
байланысты?

Нәтижесінде
қандай зат алынды?

Үдеріс
басындағы зат пен
соңында алынған
затты салыстыр.
Олар туралы не
айтуға болады?
Нәтиже:Заттар түрлі
үдеріс кезінде басқа
заттарға айналады.
Ол үшін заттарды
араластырады,
қыздырады, ерітеді.
Кейбір заттар
араласқан қоспаның
құрамын- да болса
да, қасиеттерін
жоғалтпайды. Ал
кейбір заттар басқа
заттармен
әрекеттесіп, өз
қасиеттерін
жоғалтады немесе
өзгертеді. Олар
бастапқы қалпына
келе алмайды.
Адамдар заттарды
қосу, араластыру
арқылы заттың
қасиетін жақсар
туды, құрамын
өзгертіп басқа заттар
жасауды үйренді.

Кейбір
заттардың
басқа
заттармен
әрекеттесіп,
өз
қасиеттерін
өзгертетінн
ұғынады

Критериал
ды бағалау
арқылы өзөздерін
бағалайды

Картоптан
крахмалды
қалай
алуға
болады?
Мұғалімні
ң тәжірибе
жасау
арқылы
түсіндіруі
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Зертте

Дескрипторы:

заттардың
қайда
қолданылатынын
білу;

-заттардың
қалай өзгеретінін,
оған не әсер ететінін
түсіну.
3-топ Тапсырма :
Сүттен не жасалады?
Зертеп талдау (59 б)

Дескрипторы:
Сүттен не жасауға
болатынын білу;
-сүттің қалай
өзгеретінін, оған не
әсер ететінін түсіну.
Бүгінгі сабағымызды
қорытындылай келе,
өз өздеріңді
бағалаңыздар.
Рефлексия
«Телеграмм»желісін
де кері байланыс
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26.04.2021 жыл.

№ R00070

Қоршаған ортада бала тілін дамытудағы рөлі
САПАШЕВА ГУЛЖАНАТ НҰРЛАНҚЫЗЫ
Атырау облысы Индер ауданы Жарсуат ауылы
"Жауқазын" бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі
Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдістәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте
жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала
табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. Біздің
қоғамымызда тәрбиелік мәні, дүние танымдық орны жоғары бағаланады.
Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. Бүгінде
мектепке дейінгі мекемелердің мазмұнын жаңарту, басқаруды жетілдіру,
балабақшалар
желісін
сақтау
тұрғысынан
біршама
игі
істер
жүргізілуде.Балалар бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі
балаларға айналадағы өмірді, түрлі заттар мен құбылыстарды бақылатуға
арналған. Өйткені сәби тұңғыш білім-дағдыларын өмірден алады.
Айналасындағы адамдарды іс-әрекетін, табиғат пен жан-жануарлар дүниесін
қоғамдық өмірді бақылап көру, сезініп түсіну арқылы ой-өрісі кеңейіп, тілі
дамиды лексикалық қоры молаяды. Осының нәтижесінде ол басқалармен
сөздік қарым-қатынас жасайды. Қоршаған ортамен таныстыру барысында,
балалардың тілі дамиды: олар заттарды танып, қасиеттерін және атауларын
біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ қоюға, сұрақтарға жауап беруге, көргендерін
айтып беруге үйренеді. Әрбір затты танып білуге кезінде балаларға сұрақтар
қойып, әңгімелету арқылы сөздік қоры дами түседі. Ұйымдастыру оқу ісәрекеті процесінде дидактикалық ойындар, жаттығулар, балалармен қарымқатынас жасау арқылы педагог балалардың тілін дамыта отырып, заттар
туралы нақты білім беріп, сөздік қорын молайтуға ден қояды. Қоршаған
ортамен таныстыру барысында бақылау жасаудан, мақсатты серуен және
топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау мақсатында әңгіме құру
жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс.
«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын барысы:Тәрбиеші
жеміс пен көкөністің бір-екі түрін араластырып қойып. Балаларға көздерін
жұмуын сұрайды. Сол арада жеміс пен көкөністіңарасынанбіреуін алып
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жасырып қояды. Көзін ашқан балалардан не
өзгергенін сұрайды. Ойын осылай жалғасады,
барлық балалармен бірге ойналады...
«Жыл мезгілдері»
Мақсаты:Балалардың жыл мезгідері туралы
білімдерін бекіту,мезгілдерді атауларын
үйрету(қыс,көктем,жаз,күз). Мезгіл өзгерістерін
талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен
карточкалары.
Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай
мезгілі екенін сұрайды. Жыл мезгілі төрт бөліктен
тұрады,әр бөлікке сәйкес мезгілдердің ерекшелік
карточкасы бар.
Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын
алып сәйкес келетін мезгілдерге қойып шығады.
(мысалы:қыс мезгіліне қар,шырша,аққалат.б.)
«Зоологиялық фриздер»
Мақсаты:Балаларды антоним сөздері туралы түсінік қалыптастыру. Заттың
көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен үй
жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға
қамқоршы болуға тәрбиелеу.Көрнекіліктер:жабайы аңдар мен үй жануарлары
Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға
орналастыру қажет. Балалар пілді, түйені үлкен торға, қоян,тиін кіші торға
орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл
үлкен,қоян кіші сондықтан үлкен торға пілді,қоянды кіші торға орналастыр.

«Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту,
қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
8
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Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойын шарты:Әр түрлі жемістер немесе көкөністер суретті муляждары
салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты
сипаттайды және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.
Бала ыдыстан немесе қоржыннан алманы алып
пішінін,түсін,дәмінжәне қасиеттерін айтады. Көзін
байлап қойып,қоржыннан бір заттыалғызады. Ол
оны сипалап,не екенін ажыратады да
сипаттайды,атын айтады.

«Жапырағына қарай ажырат»
Мақсаты:Ұқсас белгісіне қарай жапырақтарды таба білуге жаттықтыру.Сөздік
қорын толықтыру,есту,қабылдау қабілетін дамыту.
Көрнекіліктер:әр түрлі жапырақтар
«Не қайда өседі?»
Мақсаты:Балалардың өсімдіктер жөніндегі
білімдерін бекіту, заттар арасындағы кеңістік
байланыстарын анықтау дағдысын дамыту,өсу
орнына қарай өсімдіктерді топтастыру.
Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін және
белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.
«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту.
Тез ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері салынған үлкен картаның астындағы бос
тор көздер,тиісті жануарлар.
Ойынның барысы:ойыншылар екі топқа
бөлініп,әртүрлі табиғат көрінісі салынған бір-бір
үлкен картадан алады. Жүргізушінің белгісі
бойынша балалар жануарлар бейнеленген
үлестірмелі карточкаларды үлкен картадағы
салынған сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге
орналастырады. Кім бос тор көздерді толтырып,
жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.
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22.04.2021 жыл. № R00051
Қазіргі заманда білім берудің қандай басты
бағыттары мен даму ерекшеліктері бар
ЖУМАБЕКОВА САУЛЕ НУРБЕКОВНА
Алматы қаласы Әуезов ауданы № 5 мектеп
гимназиясының оқу ісінің меңгерушісі
Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында «Білім және кәсіби машық
- заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі
бағдары. Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы
жоғары елге айналуымыз керек. Барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық
сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет», - деп атап көрсетті.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру
жүйесінің міндеттері: ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби
шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар; оқытудың жаңа
технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру бағдарламаларының қоғам
мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал
ететін
кредиттік,
қашықтан
оқыту,
ақпараттықкоммуникациялық технологияларды енгізу және тиімді пайдалану; оқытудың
жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу; ерекше білім берілуіне
қажеттіліктері бар адамдардың (балалардың) білім алуы үшін білім
алушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, арнайы жағдайлар жасау
болып табылады» деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін
көздейді. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту
үрдісі технологияландыру мәселесін қойып отыр. Заман талабына сай білім оқу
орындарында білім мазмұнын,оның құрылымдық жүйесін жақсарту білім
реформасының жүзеге асуының басты шарты. Бұл міндеттерді шешу
педагогтың ізденісіне байланысты. Қазіргі кезде Қазақстанда білім берудің
өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл үрдіс білім берудің жаңа парадигмасын
туғызды.
Қазақстан өз кезегінде даму үшін тың серпілістер жасау қажет. Қазақстан
әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына енуі үшін білім
саласында да тың реформалар жүргізілуі тиіс. Бұл жөнінде Елбасы Қазақстан
халқына жолдауында: «Білім беру реформасы – Қзақстанның бәсекеге нақтылы
қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың
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бірі. Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттілігіне сай келетін осы
заманғы білім беру жүйесі қажет» деп ерекше атап көрсетті.
Қазақстандағы білім беру жүйесі – білім беру ұйымдарын бітіруші
түлектердің функционалдық сауаттылықтарын көтеруге бағытталған білім
моделі. 2016 жылдан бастап Қазақстандық білім беру жүйесі айтарлықтай
өзгерістерге ұшырауда. Бұл бірінші кезекте ғылым, техника және ақпараттық
кеңістіктің тұрақты динамикалық дамумен байланысты, ол адам қызметінің
барлық салаларында, соның ішінде білім беруде де өзгерістерге әкеп соғуда.
Қазақстанның қазіргі білім беру жүйесі "жаңа адамды" дайындауға
бағытталған, ол ұтқырлық пен нәтижелілік, тез өзгеретін технологияларды
игеруге дайындық сияқты қазіргі заманғы маңызды қасиеттерге ие болады.
Осыған байланысты орта білім беру жүйесінде елеулі өзгерістер орын алуда.
Мектеп түлегінің тиімділігі оның алған, меңгерген біліміне байланысты емес,
оның меңгерген дағдыларын күнделікті өмірде, практикалық іс-әрекетте
пайдалана білуінде. Қазіргі білім беру ұйымдарының талаптарына сай бітіруші
түлектер интернет ғасырда есте сақтаудан гөрі оларды өмірлік маңызды әр
түрлі жағдаяттар кезінде тиімді пайдалана білуінде. Қазіргі заманауи адамға
маңыздысы, оның қажетті ақпаратқа қол жеткізуі мен оны дұрыс қолдана білуі
болып табылады. Қазіргі уақытта білім беру жүйесі түбегейлі өзгерістерге
ұшырауда. 2021 жыл. жылы аяқтау жоспарланып отыр. Қазақстанның білім
беру жүйесін өзгертудің негізгі бағыттары: орта білімді толық жаңартылған
білім мазмұнына көшіру; білімді дәстүрлі бағалау жүйесін алып тастап,
критериалды бағалау енгізу; электрондық күнделікті енгізу; бес күндік оқыту
аптасын енгізу, оқушыларға оқу жүктемесін төмендету және үй
тапсырмаларынан біртіндеп "кету"; шетел тілдері мен латын тілдерін меңгеруді
кеңейту; оқу үрдісін қазақ тілінде жүргізу; жаңа оқу пәндерін енгізу (өлкетану,
робототехника т.с.с.); электрондық оқулықтарға көшу.
Қазақстанның білім беру жүйесін өзгертудің негізгі бағыттардың бірі орта
білім беру мазмұнын жаңарту болып табылады. Бұл жаңашылдықтар
мектептегі оқытудың барлық сатыларына қатысты. Педагогтердің балаларды
оқыту мен бағалауға инновациялық тәсілдерді қолданатындығы туралы
өзгерістер көрсетіледі. Сонымен қатар, бала игерген ақпараттың санына, ал
оқушылардың сыни ойлауын дамыту, фактілерді салыстыру және талдау
қабілеті басты болып табылады. Критериалды бағалау - бұл оқушының білім
алуының табыстылығын анықтаудағы жаңашылдық тәсіл. Бұл технология
оқушының жеке қасиеттерін бағалауды жүзеге асыруға, оның әлсіз және күшті
жақтарын анықтауға, жұмыс істеуге қажетті аспектілерді көрсетуге мүмкіндік
береді. Сонымен қатар, критериалды бағалау әрбір оқушыға оның білімі мен
іскерлігін көрнекі көрсетуге, оларды шынайы бағалауғы, оларды дамыту мен
жетілдіруге көмек көрсетуге бағытталған.
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Қазақстанның білім беру жүйесін өзгерту оны жаңғыртуға және қоғам мен
мемлекет тарапынан қазіргі заманғы талаптарға сәйкестігіне бағытталған.
Қазақстанда жоғары білім берудің жаңа жүйесі тәуелсіздік жылдарында
Қазақстанда жоғары білім берудің жаңа жүйесі қалыптасты, ол оқытудың
ұлттық ерекшеліктерін ғана емес, сонымен қатар халықаралық стандарттарды
да ескереді. Қазіргі Қазақстанда мемлекеттік және жеке оқу орындары жұмыс
істейді. Студенттерге екі сатылы жоғары білім – бакалавриат пен
магистратурада білім алуға мүмкіндік беріледі. Жоғары оқу орнына түсу үшін
ұлттық бірыңғай тест (ҰБТ) немесе кешенді тестілеуге (КТ) сәтті тапсырып,
грант алу қажет. Жыл сайын гранттар саны артып келеді, бұл жастарға жоғары
білім алу перспективасын ашады.
Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі
қалыптасуда. Бұл процесс білім парадигмасының өзгеруімен қатар жүреді.
Жаңа білім парадигмасы бірінші орында баланың білім білігі мен дағдысын
емес, оның тұлғасын білім алу арқылы дамуын қойып отыр. Қазіргі
педагогиканың ерекшелігі – баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа
оқыту технологияларын шығаруға ұмтылу.
Жаңа педагогикалық технологияны ендіру білім беру жүйесінде төмендегі
өзекті мәселелерді шешетінін көрсетті:

Оқытудың әдістемелік жүйесін жетілдіреді;

Білім беруді гуманизациялау және демократизациялау;

Белсенділіктің, біліктіліктің жоғарғы деңгейін қалыптастырады;

Оқу үрдісін басқарудың тиімділігін арттырады;

Білім сапасын көтеру, оқушының әрбір пән бойынша мемлекеттік
стандарт деңгейінде 100% үлгерімін қамтамасыз етуге жәрдемдеседі.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы;
2.
3. Н.Ә.Назарбаев., Ел президентінің Қазақстан халқына жолдауы Астана
қ., 2012 жылғы 14 желтоқсан.
3.
https://spravochnick.ru/pedagogika/obrazovanie_v_kazahstane/
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22.04.2021 жыл. № R00052
Бастауыш сынып оқушыларын жеке бас
гигиенасы тәртібіне дағдыландыру жолдары
ЖУМАЕВА КАНДЭФ МУГДЕТОВНА
Алматы облысы, Талғар ауданы, Туғанбай ауылы
«Мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар
№ 30 ЖББОМ» Бастауыш сынып мұғалімі
Балалардың салауатты өмір сүруін отбасынан, балабақшадан бастап, одан
кейін мектепте жалғастыруымыз керек.
Мектебіміздегі жан-жақты жабдықталған валеологияға арналған оқу
бөлмесіне оқушылар қызығушылықпен келіп, сабақ барысында көп ақпарат
алғылары келеді.
Оқушыларды дәрігерлік бақылаудан өткізгеннен кейін әр оқушыға жеке
денсаулық паспорты арналды. Бұл жұмысты дәрігер, валеология пәнінің
мұғалімі және сынып жетекшісі бірігіп атқарды. Нәтижесінде денсаулығында
кінәраты бар балалар анықталды: көз жанары нашар, есту қабілеті төмен, дене
сымбаты бұзыла бастаған, жүйке жүйесі ауыратын, асқазаны мазалайтын
оқушылардың денсаулық мәселесі мұғалімдерді де ойландырды. Осының
барысында оқушылардың денсаулық диагностикасын біле отырып алдын алу,
сауықтыру жұмыстарын жүргізе бастадық. Мысалы, жүйкеге әсер ететін
кикілжіңді жағдайлардың алдын алу, өзіңді өзің тануға арналған сабақтар,
аутотренинг, жаттығу жасау, т.б.
Ата-ана, мұғалім және оқушыларды біріктіріп дөңгелек стол
ұйымдастырылды, кеңес беру жұмыстары оқушылардың жас деңгейлеріне
сәйкестендіріліп жүргізілді. Бұл жұмыстар СӨС қалыптастыруың Ұлттық
орталығы ұсынған «Қалай ауырмауға болады» бағдарламасы бойынша, ҚР
Ғылым минибтрлігі бекіткен 1-11-сыныпқа арналған оқу-әдістемелік құралдар
негізінде іске асырылуда. Осы педагогикалық техниканы пайдалану барысында
оқыту, білім беру тәсілдерін әбден жетілдіріліп, сабақтақырыбын
шығармашылық деңгейге көтеріп, сабактың әр түрін қолданамын: прессконференция, ойын, дифференциалды сабақ. «Ашық есік» күндерін
ұйымдастырып, диспут өткіземін, оқушылар СӨС тақырыбына арналған
қалалық, облыстық конкурстарға арнап шығармалар жазады.
Өткен оқу жылында валеология оқу бөлмесіне паспорт арналып, түрлі
әдістемелік қосымша құралдармен жабдықталды. Оқушылардың жан-жақты
білім, дағды алуына арналған карточкалар, схемалар, видеоматериалдар,
кітапшалар жинакталды, дайындалды.
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Модульдік жүйемен білім беру оқушылардың білімді терең игеруіне
мүмкіндік береді. Тәжірибемде практикалық жұмысты да іске асырамын:
• Оқушылардың мінез-құлқын, үлгерімін, денсаулығын бақылап, жеке
паспортын толтыру;
• Денсаулығы нашар оқушылардың дене шынықтыру сабағына қатысуын
бақылап, анализ жүргізу;
• Көрме, конкурс, конференция, пресс-клуб ұйымдастыру.
Салауатты өмір салтын қалыптастыруға арналған жарнама шараларын
жүргізу жұмыстарын оқу жылы бойы жүзеге асырып, барлық мектеп
ұжымының, оқушылардың ат салуына мүмкіндік жасаймын.
Валеология пәні мектебіміз ашылғалы бері жүреді. Жыл сайын мониторинг
жүргізіп, жасалып жатқан жұмыстармен оқушыларды таныстырып отырамыз.
Оқушылардың барлығы (денсаулығы төмен оқушыларға да) дене
шынықтырумен айналысуы үшін барлық жағдай жасалған: спорт зал, арнайы
алаңдар, керекті құрал жабдықтар т.б.
I және II ауысымға арналған таңертеңгі, түстен кейінгі ыстық тамақ
ұйымдастырылған, онда көп балалы отбасының балалары мен тұрмысы төмен
отбасы балалары (70 бала) тегін тамақтанады. Асханада санитарлық талапқа
сай жабдықталған ішуге арналған су қойылған.
Мектепте қоршаған ортамен қарым-қатынас, адамдармен қарым-қатынас,
жағымсыз эмоциялардың денсаулыкқа әсері, күйзеліске ұшырау себептері
жөнінде тоқсан сайын жалпы тест жұмыстарын жүргіземіз. Бұл жұмыстың
қорытындысы маған психолог, валеолог ретінде оқушылармен жеке жұмыс
жасауыма көмектеседі. Окушылармен жеке әңгімелесу арқылы аурудың алдын
алуға болады. Эмоционалды көңіл күйін бақылап, кикілжіңді жағдайдан қалай
шығуға болатыны туралы әңгіме, кеңес оқушыларды қызықтырады. Барлық
жұмыстар оқушылардың денсаулығын сақтап, нығайтуға арналады, нәтижесі
де көңіл қуантарлық. Суық тиіп ауыру, жұқпалы аурулар деңгейі, сколиоздың
динамикасы төмендеді. Есірткі заттарын пайдалану, темекі тарту, мінезқұлықтың қауіп факторының алдын алу шаралары тұрақты өткізіліп,
оқушылардың белсенді ат салысуын мақсат етеміз. Мектепте екі психолог
қызмет атқарды, арнайы оқу бөлмелеріміз де бар. Оқушылармен әр түрлі
формада, әдісте сабақ жүргіземіз: әңгімелесу, кеңес беру, аутотренинг, тест,
түрлі жағдайларды мысал ретінде көрсету. Оқушылар өздерін мазалаған
сұрақтары жөнінде психолог мамандармен қысылмай әңгімелеседі.Егер
мектеппен учаскелік дәрігер тығыз байланыста болып, бірігіп қызмет етсе онда
оқушының жеке басының денсаулығы туралы толық біліп, мұғалімдерді
хабардар етіп, қарым-қатынасты, білім беру дұрыс жолға қойған болар едік.
Валеология сабағына да оқушылардын қызығушылығы жоғары. Сабақ
барысында аға-бауырларының, өздерінің денсаулықтары туралы сұрақ қойып,
себебін талқылап жатады.
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Денсаулықтары өз қолдарында екенін оқушылар түсініп, өз-өздеріне, ісәрекеттеріне жауапкершіліпен қарауға үйренуде. Ал валеология сабағының
басты мақсаты да осы, салауатты өмір сүруге үйрету, оқыту, білім беру,
қалыптастыру.
Жеке бастың және қоғамдық гигиенадан хабардар болып, гигиена
талаптарын білу әр түрлі жұқпалы аурулардың алдын алуға көмектеседі және
адамның мәдениетті болуына тәрбиелейді. Гигиена тәртібін сақтамайтын
ұқыпсыз адамның айнала қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететінін балалар
болуы тиіс.
Егер баланың гигиенадан алған білімі тұрмыста, адамдармен қарымқатынаста, жеке өмірінде мықты гигиеналық әдет-дағды қалыптастырса онда
гигиенадан білім берген мұғалімнің еңбегінің нәтижелі болғаны деп есептеледі.
Тақырыпты оқушылар жетік меңгеріп, түсініп, қаншалықты маңызды екенін
түсіну үшін тақырыпқа сай иллюстрацияны, суреттерді, кесте мен қосымша
әдебиеттерді сабақтың ұтымды кезеңінде пайдаланған дұрыс. Баланың жас
ерекшелігіне сай мақал-мәтелдер, ертегілер, нақыл сөздер, жұмбақтар да
мұғалімнің жұмысын жеңілтедеді.
Салауатты сөзінің негізгі мағынасы - парасатты, байыпты, ақылды, ойлы,
білімді, зерделі және сабырлы деген ұғымды білдіреді.
Өмір салты дегеніміз - әрбір жеке адамнан бастап, букіл қоғамның қалай
еңбек етіп, қалай тұрмыс құрып, бос уақытында демалатыны, қысқасы, олардың қалыптасқан өмір тіршілігі. Яғни, адамның өмір салты қандай болса, әзі де
сондай.
Сонымен, еліміздің кез келген азаматы салауатты өмір сүру үшін
парасатты, зерделі және білімді болуы керек. Әсіресе денсаулық жайында
білімді болғаны жөн.
Адам үшін денсаулықты сақтап қалу - мақсат. Дәмді тамақтану - мақсат
бірдеңені істеу - мақсат. Мақсаттар көп, ал уақьгг пен күш шектеулі. Таңдауға
тура келеді. Мақсаттар бесекеге түседі. Қажеттісі қайсы: өкпе рагінен өлмеу
ме, не болмаса қыздардың алдында сигарет тартып кербездену ме? Әрине,
өлмеу екені сөзсіз.
Ертедегі ата-бабаларымыздан бізге шынығуды қажет ететін дене мен
емістікке бейім биологиялық сезімдер немесе психика қалды. Олардың
біріншісі-жалқаулық. Адам жануарлар сияқты, ынталандыру (стимулдар) болса
ғана күш алады. Босаңсу әрқашан да жағымды. Тек балалар ғана ерекше: олар
ешбір мұқтаждықсыз жүгіреді, айнайды.
Екішиі кемшілік - қомағайлық. Тамақ ішіп-жеуден қанағат табу - аса
маңызды құбылыстардың бірі. Дәмді тамақ ішіп, оны басқа сезімдер сияқты,
жаттықтыруға болады. Адам әлдеқашан етгі қуыруды үйреніп, оны дәмді ету
тәсілін пайдаланғаннан бері өзінің тамақ сіңіру орталығын жаттықтырады.
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Үшінші кемшілік - қорқыныш. Хайуандармен салыстырғанда адамда
қорқыныш күшейе түседі, өйткені ол есіне жақсы сақтайды, оның кейіннен
болар салдарьш да болжай біледі. Сондықтан оны тек өзінің аурулары ғана
емес, басқа біреулерден көргені, оқығаны немесе естігені де үрейлендіреді.
Қорытып айтқанда, адам баласы ақылды, бірақ жалқау әрі қомағай.
Табиғат оны тоқ және жеңіл өмір үшін жаратқан жоқ. Мол және дәмді тағам
ішіп-жеп, рақаттанып, жылы жайда демалғанының есесін аурумен өтеуіне тура
келеді. Егер алғашқыда, яғни қанағат алуда асыра сілтесе, оның төлемі тым
көбейіп кетуі ықтимал. Дене азабы өркениет игілігінен келген барлық рақатты
жоққа шығаруы мүмкін. Әрине, денсаулық сақтау режимін барлық адам қатаң
ұстайды деп санауға болмайды, бірақ оған адамдардың көзін жеткізуге тырысу
қажет: қауіпті ауруларға ұшырамас үшін, өзіне-өзі қажетті шек қоя білген кімкімге болса да тиімді. Мұны салауатты, дұрыс мағынаға жетелейтін ғылым
ғана іске асыра алады.
Денсаулық - ауруларға қарама-қарсы құбылыс екені әркімге түсінікті
сияқты. Бүкіл медицинаның даму кезеңінде оның екі бағыты анықталды:
біріншісі - бұзылған денсаулықты дәрі-дәрмектің көмегімен қалпына келтіру,
екіншісі - сол мақсатқа «организмнің табиғи қорғаныс күштерін» жұмылдыру
арқылы жету. Әрине, екі тәсілді бірдей қолданған дәрігерлер әрқашан да
болды, бірақ, әдетте, іс жүзінде біреуі ғана басымырақ қолданылды. Өкінішке
қарай, көпшілік адамдар, кейбір дәрігерлер де организмнің ауруға қарсы
күресетін табиғи күшін ескере бермейді. Сол табиғи күштерді толықтырып,
шынықтыруға көңіл бөлмейді: Енді осы мәселелерге келейік.
Ең алғашқы сөз - тамақтану мәдениеті жөнінде.
«Ас - адамның арқауы» дейді халқымыз. Сол айтқандай-ақ, денсаулықты
сақтау дұрыс тамақтанудан басталады. Тамақтағы қоректік заттар сапасы
жағынан адам организмінің мұқтажын өтеуі қажет. Әсіресе тамақ нормасын
әркім өзі ақылымен мөлшерлеуі тиіс. Әрине, дастарқандағының бәрін тауыса
ішіп-жеу мақсат емес. Мешкейлікті ата-бабамыз о бастанақ жек көріп, ең
жағымсыз қылықтардың біріне санағаны бәрімізге белгілі. Сол себепті,
тамақты бойға мөлшерлеп ішіп-жеген дұрыс. «Ас десе, асты-үстіне түсіп,
құлқыны құру -хайуандық болса, керісінше, кекірейіп тамақ татпау -ноқайлық,
тым құнықпа және ас ішуді де ұмытпа», дейді белгілі академик, физиолог И.П.
Павлов.
Жасыратын несі бар, қазір елдегі ересек адамдардың арасында екінің
бірінің асқазаны ауырады және колитке (тоқ ішектің қабынуына) шалдыққан.
Мұның сыры неде? Осы ауруларға әкеліп соқтыратын экономикалықәлеуметтік факторлар көп, әрине. Бірақ соның бәрін емес, өзімді қынжылтатын
бір жайды ғана айтайын. Демалысқа шығып, ел аралағанда көзіміз жетіп жүр кейбір үйлерде жеңіл машинасы болғанымен отбасына күнделікті ең қажет
тоңазытқыштары жоқ. Сондықтан асқазандары ауырып жүрсе де, ұнның ішінде
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сақталып, кептірілген немесе сүрленген еттермен тамақтанып отыр. Әсіресе
оңтүстікте, жаздың аптап ыстығында ет сияқты асқа қажет тағамдарды
тоңазытқышсыз бүлдірмей сақтау өте қиын. Тоңазытқыштың жоқтығынан
тамақ бүлініп, улануға да әкеліп соқтыратынын естен шығармаған жөн.
Қазіргі кезде белең алып отырған тағы бір жаман әдет-гиподинамия,
адамдардың күнделікті өмірде аз қимылдауы. Ол, әрине, жалқаулық пен
жатыпішерліктің салдарынан болады. Жаяу жүруге ерінеміз, жақын жер болса
да, баратын жерімізге көлікпен барамыз. Қимыл азайған сайын дене ауырлай
береді, жүрек пен қан тамырларының қызметі нашарлап, адам семіреді. Өз
ықтиярымен семіздік дертіне шалдығады. Ал дана халқымыз: «Семіздікті қой
ғана көтереді», - деп бекер айтпаса керек.
Семіздік әр түрлі ауруларға - қан қысымының көтерілуі (атересклероз) және
тағы басқа күрделі, емделуі қиын жүрек пен қан тамырларының созылмалы
сырқаттарына әкеліп соқтыратыны баршаға аян. Олардың (семіз адамдардың)
өмірі сау адамдарың өмірімен салыстырғанда 10-15 жылдай қысқа болады.
Өйткені семіздік, зат алмасу үрдістері бұзылғандықтан, адамдарды гипертония,
қант диабеті, бауыр циррозы, өтте және бүйректе тас пайда болу сияқты
сырқаттарға душар етеді. Буын-буындарында да тұз жиналып, сырқырап
қақсайтын артриг сияқты әр түрлі буын ауруларына да әкеліп соқтырады.
Денені май басқандықтан және асқазанды кере тойып тамақтанудан адамның
кеуде мен іш қуысын бөліп тұратын диафрагма сияқты көк еті жоғары
көтеріліп, әкпеге және жүрекке қысым түсіреді. Сол себепті ол организмдердің
қан айналымы нашарлайды, өкпе мен жүректің қызметі нашарлағандықтан,
адам организмін оттегімен қамтамасыз ету қабілеті төмендейді, оны
гиповентиляция дейді. Жоғарыда айтылғандай, оттегі-адам денесіндегі
жасушаға қажет «жанармай». Осындай қысым жиі қайталана берсе, ондай адам
пневмония, бронхит және т.б. сияқты, әр түрлі созылмалы өкпе ауруларына
шалдығады. Бұндай ауруларды болдырмас үшін алдын-алу профилактикалық
жұмыстар жүргізілуі тиіс.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Ананьев В.А. Введение в психологию здоровья. СПб, БПА, 1998, 148 с.
2 . Психическое здоровье детей и подростков (Под.ред . И.В.Дубровиной, М.,
2000).
3 . Психология здоровья. Учебник для вузов (Ред. Г.С. Никифорова. СПб,
Питер, 2003, 606 с.
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22.04.2021 жыл. № R00053
Көзге арналған жаттығулар және оның пайдасы
НУРЖАУОВА АЙСУЛУ
Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының
"Түлкібас ауданының Психологиялық-педагогикалық
түзету кабинеті" КММ. Тифлопедагог
Өздеріңіз білетіндей, әлем туралы ақпараттың басым бөлігі біз көз
көмегімен қабылдайды. Жақсы көру қарамастан жынысына, жасына және
жағдайын, әрбір адам үшін қажет. Алайда статистика керісінше көрсету әлемдік халықтың үштен артық көзқарасы проблемалар бар.
Сонымен қатар, көз ауруларынан зардап шегетін адамдардың негізгі
сомасы, жоғары дамыған елдердің үлесіне тиеді. Қандай біздің аян осындай
деструктивті әсері бар? Көп ғылыми-зерттеу және бақылау көрнекі
құнсыздануын тудыруы негізгі факторларды орнатылды әзірге.
Әсіресе балалық маңызды дәрумендер, шаршау, жасқа байланысты
өзгерістерді, омыртқа байланысты проблемаларды, ауыр стресс, Бұл болмауы.
Ең көрнекі құнсызданудан көздің және артқы үшін жаттығулар түзетуге
болады. Көз бұлшық жұмысына байланысты және қалыпты көру омыртқа
құрылымы мен функциясын қалпына келтіру. Ауру байланысты, көз үшін
гимнастика белгілі бір түрін таңдаған. Бұзушылықтар басқа органдардың
патологиялық өзгерістер немесе аурулардың, көз үшін жаттығулар туындаған
Бірақ егер құқыққа болуы мүмкін. Емдеу жалғастыру үшін бұрын сондықтан,
ол түбір себебін құру және маман кеңесін жақсы.
Проблемалар табиғатта жергілікті болып табылады және сыртқы
әсерлерден туындаған болса, қолмен профилактикалық шаралар кешенін алуға
болады. Мысалы, азық-түлік сапасын арттыру, көз жаттығулар УК әсерінен
құзыретті көз қорғау, омыртқа үшін жүзеге асырады. Ол Күннің шығуы мен
батуы кезінде күн көруге, сондай-ақ пайдалы болып табылады.
Бұлшықет тонусын (С витамині), сетчатка және жүйке тіні (А, В1) жұмыс
істеуін, қанмен жабдықталуын (витамин В12) сақтауға қажетті дәрумендері
көз. Сондай-ақ, қажет калий сақтау, В2 витаминінің және В6 үшін. Кез келген
дәріханада сатып алуға болады қалалар ең ыңғайлы Мультидәруменді
кешендерінің, тұрғындары үшін. Шикізат көкөністер мен жемістер, кептірілген
өрік, мейіз, үй тауық жұмыртқа, бауыр, ет, балық, сондай-ақ қоректік
заттардың бай. Көз қорғау сапалы көзілдірік киюге болып табылады.
Тоналды көзілдірік, ультракүлгін сәуле қорғау емес, тасталсын. Арнайы
нақты проблемаларын шешу үшін арналған <р> Әр түрлі әдістер гимнасттар
көз. Бірақ сіз таңдаған әдіс анықтау үшін, сіз диагнозы қажет.
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Близорукость, көрегендігін, астигматизм, және басқа да аурулармен көз
үшін гимнастика аурудың алдын-ала анықтау дәрежесі мен ауырлығына
көмегімен маманды таңдау керек. Сіз көзқарасы проблемалар байқалды, бірақ
компьютер жұмыста немесе мектепте өте шаршаған көз емес, болса, онда сіз,
көз үшін бұлшық нығайтуға қарапайым жаттығулар жақындайды, релаксация
және жаттығулар шиеленісті жеңілдету.
Бұл монитор (60 см) қауіпсіз қашықтықты сақтау үшін кем дегенде 5 минут
сайын 35-45 минут істеу қажет. , Оның қолына оның көз жабуға пайдалы
үзілістер кезінде жыпылықтайды, релаксация жеңіл шиеленіс кезек, немесе
жай ғана сіз үшін жақсы нәрселер туралы ойланып, жабық көзімен отыруға.
Шаршау көздің күшті шаршау түймедақ отвара ваннаға жасауға пайдалы,
немесе жай ғана 5-10 минут қайнатып шайының көз береміз. кейін Сіздің
балаңыз компьютерде көп уақыт жұмсайды.
Егер, содан кейін көру жай қажет болады жақсарту, көздің үшін жүзеге
асырады. Әсіресе ойындар түрінде балаларға арналған көз үшін гимнастика өте
ыңғайлы қазіргі түрлері. Бұл сабақтар балалар оң емдік нәтиже пайдаланады
және бар жеткізіледі. жасқа байланысты өзгерістерге байланысты көзқарасы
жоғалуын болдырмау үшін көз үшін арнайы дәрумендер қабылдауға және
таңертең және Сном алдында көз үшін жаттығулар істеу керек.
Сағат костюм Жаттығу кешке бұлшықет тонусын жақсартады - көз үшін
релаксация жаттығулар. жасқа байланысты өзгерістерге байланысты туындауы
негізгі аурулар близорукость және көрегендігін болып табылады.
Миопия және дальнозоркости үшін көздің жаттығулар осы аурулардың
алғашқы белгілері кезінде бастау үшін жақсы істеу, содан кейін сіз оңай
көзқарасын қалпына келтіре аласыз. Сіз гимнастика таңдаған сезсеңіз жұмыс
істемесе, сіз басқа әдістерін тырысу керек. Көзің қалпына келтіру және сақтау
үшін көптеген тәсілдер бар.
Сіз ғасырлар бойы тексерілген ежелгі практика, таңдай, немесе көз үшін
гимнастика заманауи <Е.М.> әдістері, ұзақ мерзімді эксперименттер мен
бақылаулар негізінде сарапшыларымен әзірленген болады. Ең бастысы, өйткені
тілегі мен ауыр жұмыс Қалпына және сіздің көзқарасын нығайта түседі оң
жаттығулар
таба
екенін
түсіну
болып
табылады.
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21.04.2021 жыл. № R00046
Математика сабағында оқушылардың
функционалдық сауаттылығын қалыптастыру
АУКЕН ЖАЗИРА
Алматы облысы. Көксу ауданы. Мұсабек орта мектебі.
Математика пәні мұғалімі
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруда қандай
кедергілер бар?Ол үшін мына екі сұрақты өзіме қойдым.
Оқушылардың оқуында қандай кедергі бар?
Математикалық тілде сөйлемеу,ережелерді практикада қолданбау,мәтін
бойынша сұрақ құрастыра алмау.
Менің оқытуымда қандай кедергі бар?
Жазба жұмысын дұрыс ұйымдастырмау,мысалдарды қоршаған ортадан
көрсетпеу,сұрақ құрастыруға жиі тапсырма бермеу.
Осы
аталған
кедергілерді
болдырмау
үшін
оқу-жазу
сауаттылығы,математикалық сауаттылығын басшылыққа алдым.Мақсатміндеттер мен күтілетін нәтижелерді анықтадым.
Мақсат:Оқушылардың
математикалық
сауаттылығын
әр
түрлі
сұрақтармен мәтін,жазба жұмыстар арқылы дамыту
Міндеттер:-Жазба жұмысымен айналысу;-Сұрақ құрастыруға үйрету;
-Математикалық тілде сөйлеуге дағдыландыру; -Оқушыны кері байланыс
жасай білуге қалыптастыру;-өздігінен ізденіп, алған білімін өмірде қолдана
білуге үйрету;
Күтілетін нәтиже:Еркін жазу стратегиясын қолданады,Өз бетінше сұрақ
құрастырады, Математикалық тілде сөйлейді,Тиісті кері байланыс жасайды,
Өзіндік оқуға белсенділігі артады
Шешу жолдары: Бірнеше әдіс-тәсілдерді қарап солардың ішінде
пайдалы,сабағымда нәтиже болады деген стратегияларды тәжірибеме енгіздім.
Еркін
жазу
стратегиясы,математикалық
дикатант,венн
диаграммасы,эмоциялық сұрақтар.
Еркін жазу әдісі мен үшін неге тиімді болды?
Жазба жұмысы арқылы оқу сауаттылығы артады,өз ойын елестете отырып
жазады,қатесіз сауатты жазуға дағдыланады,жазу үшін бірнеше қосымша
материалдар іздейді.Практика барысыныда осы дағдыларды балалардан
байқадым.Қабілеті төмен оқушылардың өзінде ізденіс болады.Теориялық
білімі жазбаша түрінде қалыптасады.Оқушылардың оқуға қызығы
артады.Әсіресе 6 сынып оқушылары берілген тақырып бойынша ертегі
құрастыруда белсенділіктері байқалды.Эмоцияға берілетіндіктерін көрдім.
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Математикалық диктанттың пайдасы қандай?
Математикалық дикатант қалыптастырушы бағалау тапсырмасы.Жеке
жұмыс жасайды.Саралаудың қарқын түрі.Уақытты дұрыс пайдалануды
үйренеді.Математикалық диктантты алдарына бере салуға болмайды.Дикатант
ауызша оқылады.Оқу барысында математикалық терминдерді дұрыс
қолдану,дұрыс жаза алу,дұрыс шешімін анықтай алу.Осы үш қадам дұрыс
орындалса күтілген нәтижеге жетемін.Яғни бала математикалық сөйлемді оқи
алуға,оны жаза алуға,шешімін анықтай алуға дағдысы қалыптасады.
«Венн диаграммасы» әдісі оқушыға не береді?
Балалар берілген тақырып бойынша барлығының ортақ қасиеттермен
салыстырмалы
ерекшеліктерін
табады.Теориялық
білімі
шыңдалады.Шамалардың
ұқсастығы,ерекшеліктерін
ажырата
алады.Математикалық сауаттылықта берілген тапсырмаларды да венн
диаграммасы арқылы шығаруға болатындығын байқады.
Схема түрінде берілген тапсырмалар балаға не береді?
Әр баланың қабылдауы әр түрлі.Бір бала көру арқылы жақсы жасай
алса,біреуі тыңдау арқылы жақсы меңгереді,ал кейбір оқушылар схема ақылы
тез түсініп орындайды.Схема арқылы берілген тапсырма бала үшін
қызықты,себебі көз алдында сурет арқылы бейнеленіп тұр.
Проблемаларды шешу үшін сұрақ беру мен сұрақ қоюдың тиімділігі
қандай?
Сұрақ қоюдың тиімділігі аса маңызды екені практика жүргізу барысында
анықталды. Сұрақ қоюда оқушылардың реакциясы немесе қабылдауы қалай
болатындығын байқап көрдім.Байқағаным төмен дәрежелі сұрақтар қойған
кезде «жабық» яғни сұрақтардың жауабы «иә», «жоқ», «дұрыс емес» сияқты
қысқа болса балаларлың қызығы жоғалады.Жабық сұрақтар оқушыны
жалықтырып жіберетінідігін көрдім.
Ал жоғары дәрежелі сұрақтарды қойған кезде оқушылар белгілі бір
ақпаратты қажетіне қарай қолдануға тырысады. Сонымен бірге жауаптарын
кең, дәлелді түрде, өзінің ойын түсінікті де, тиянақты етіп береді.
Әңгіме жүргізу дағдылары оқушыларға жайдан жай келе салмайды,
балалар бірлескен әңгіменің мәнін ұғынып, қабылдау үшін мұғалімдерге
оларды бағыттап отыру керек болады.Не арқылы бағыттау керек деп
ойлайсыздар? Әрине, сұрақ арқылы,шешімін анықтай алатындай бағыттаушы
сұрақтар қою маңызды.
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21.04.2021 жыл. № R00047
Жаңартылған білім беру бағдарламасы
бойынша көркем еңбек пәнінің маңыздылығы
ЧАЙМЕРДЕНОВА КУЛСАРА НУРТАЕВНА
Алматы облысы Талғар ауданы Туғанбай ауылы
«Мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар №30 ЖББОМ» КММ
Көркем еңбек пәнінің мұғалімі
«Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да
жақсырақ етіп жасауға болады» Генри Форд
Білім саласындағы кез келген пән қандай ортада болмасын өзінің айтар
ойы, өмірге деген көзқарасы, нақты жеке тұлғаны қалыптастыруға өзіндік үлес
қосары анық. Көркем еңбек пәнінің басты мақсаты-оқушылардың
шығармашылықпен жұмыс жасауына ықпал ете отырып, қазіргі заманның
технологиялық мәдениетіне, яғни бұйымдарды көркем жобалауға, өңдеп,
өндіруге бейімдеу болып табылады. Сондай-ақ оқушылардың техника мен
технология әлемін зерттеп, зерделеуін, кәсіптік іс-әрекет элементтерінен
практикалық тәжірибе алуын қарастырады.
Технология атты жаңа интегративті білім саласын меңгеру оқушылардың
жалпы білім мен дағдыны меңгеруіне мүмкіндік береді, интеллектуалдық,
тұлғалық, этикалық дамуын, өзіндік, кәсіптік айқындалуын, қазіргі әлеуметтікэкономикалық жағдайларға бейімделуін қамтамасыз етеді.
Көркем еңбек пәнін оқытуда – еңбек етудің алғышарттарын үйрену
арқылы оқушыны жек тұлға ретінде тәрбиелеу мақсаты көзделеді. Осы
мақсатты жүзеге асыру барысында, оқушыларға берілетін тәлім – тәрбие
үрдісін жетілдіру, жұмыс мәдениетін, адамдар арасындағы адамгершілік қарым
– қатынастарды жаңарту, еңбек біліктілігін қалыптастыру арқылы еңбекке
өнімділігін арттыруға ынталандыру міндеттерін мұғалімге жіктейді.
Жас ұрпақты қоғамдық өмірге, отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау,
үнемі өзгеріп отыратын әлемде өмір сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды
міндеттейді.
Елбасы Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында: «Негізгі
мақсатымыз – Қазақстанның әлемнің елу дамыған елдерінің қатарына енуі»
делінген. Сол себепті, әр оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру
өрісі қажет.
Адамға ең бірінші өмірлік қажеті – еңбек екенін уақыт дәлелдеуде.
Адам өмірі үшін аса қажетті, әрі өмір бойы тоқтаусыз білім беретін пән
«Еңбекке баулу» бүгінгі технология оқу пәні үнемі жетілдіруде.
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Біздің елімізде еңбекке үйрену – Ы. Алтынсарин 1887 – 1888 жылдары
орыс – қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған. Оқушыларды кәсіпкерлікке,
қазіргі заман талабына сай басқару, білу, ұйымдастыру, іске асыру
жұмыстарына бейімдеу басшылыққа негіз болады.
Еңбек тәрбиесі – барлық тәрбиенің қайнар көзі. Еңбек тәрбиесі арқылы
киімді пішу, тігу қолөнер шеберлігін меңгерту арқылы ұрпақты адамгершілік
рухында тәрбиелей аламыз. Өйткені, оқушы алған теориялық білімін іс жүзінде
қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс – әрекетімен байланыстыра білгенде
ғана, өзіне де пайдасын тигізе алады. Көркем еңбек сабағы арқылы оқушыны
іскерлікке, ұқыптылыққа, әдемілікті сезініп, қабылдауға үйретеміз. Біздің
негізгі ұстанымыз:
«Сөзден – іске көшу». Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу
қол өнер шеберлігін меңгеру арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында
тәрбиелеуді басшылыққа ала отырып жұмысты жүргіземіз. Оқушылар әр түрлі
тігілген бұйымдарды зерттей отырып, баға берумен келешек кәсіби ісіне
қажетті эстетикалық, ұлттық, этикалық және т. б. бағалы қасиеттерін өз
бойларына қалыптастырады.
Көркем еңбек сабағында оқушылардың іске икемділігі мен іскерлігіне,
өнерге, шеберлікке деген бейімділігін дамыта отырып қалыптастырамыз.
Оқушылар отбасында да тұрмыстың әр түрлі өнімді еңбегіне қатысады.
Баланың бойындағы сапалық қасиеттері, еңбекке қызығушылығы, табиғатты
қорғауы, ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру.
Қазіргі кезде білім беру кеңістігінде инновациялық үрдістердің
бағыттарының бірі – мектепке бағдарлау болып табылады. Оқушылардың
қызығушылықтары, қабілеттері толық ескеріліп, сол қажеттілікке сай тиімді
жағдайлар жасалып, білім беріледі.
Оқыту мәселелерін бастамас бұрын, жас ұрпақты ұлттық рухта
тәрбиелеуге ерекше мән беру керек.
Сабақ – оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы. Ендеше сабақтың
мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация – оны жеке түсініп,
оқу үрдісіне енгізу – оқушылардың саналы да сапалы білім алудың бірден бір
шарты. Инновациялық әдіс – тәсілдерді енгізу жаңа білім берудің бірден бір
шарты деп айттық. Саралап оқыту – оқушылардың туа біткен ақыл – ой
қабілетінің жеке дамуының жан – жақтылығына негізделген білім беру жүйесі.
– оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс – тәсілдерін қолдану
– сабақтарда пайдаланатын негізгі әдістер оқушылардың көңіл күйіне,
ынтасына, қабілетіне қарай, топпен, жеке оқушылармен жұмыс істеу, ойын
элементтерін пайдалану т. б.
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21.04.2021 жыл. № R00048
Абай-дана,Абай – дара!
БАГДАРГҮЛ БОКЕНТАЙ
Алматы қаласы Алатау ауданы «№182 ЖББМ» КММ.
Көркем еңбек пәні мұғалімі
Абай Құнанбаевтың шығармашылығы - даналықтың, рухани жаңғырудың
негізгі
көзі.
Абай Құнанбайұлы (1845 — 1904) жылы бүгінгі Шығыс Қазақстан облысының
Шыңғыс тауы баурайында дүниеге келген. Ол қазақтың әдебиетінде
қайталанбас ұлы ойшыл, философ, ақын. Абай атамыздың шығармашылыққа
балалық кезінен әжесі Зере баулыған. Абай санасына қатысты бар шуақты
қасиеттер мен ақындыққа деген ұмтылыс сезімі әжесі мен анасының әсерінен
сіңген.
Абай атамыз ауылдық молдадан білім алып, сауат ашып, кейіннен Семейге
білімін шыңдауға барған. Медресе оқуында жүрген уақытында Шығыс
поэзиясына қызықтанып, Шығыстың ақындары секілді өлеңдер жазуға
талпынады. Сексенінші жылдар орталығында Абай атамыз ақындық жолына
бағыт бұрады. Абай атамыз өлең және шығармаларын үзіліссіз жазуға
тырысты. Абай атамыз 1885 жылда «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» деп атаған тұңғыш шығармасын жазды. Осы өлеңі тұңғыш Абай атамыздың
шығармасы болып, ақындық жолдағы ізденісін танытты. Ақынның
шығармалары рухани-адамгершілік қасиеттерге толы, адамның бойындағы
тумысынан берілген құндылықтарды насихаттау мақсатында жазылған.
Халықты
білімге,
ілімге,
адамгершілікке
шақырған.
Ақынның қайратты қарасөздері оның сөзге деген өнерінің көркемдік күшін,
даналығын көрсеткен прозалық шығармалар болып табылады. Жалпы қара
сөздерінің жалпылық саны 45 бөлектен тұрады. Ақынның әр шығармасы
тұнған даналық, адамға ой салатын насихат десем артық айтпағаным деп
білемін. Ақын тек шығарашылығында насихаттаған адамгершілік бейнені,
нағыз білімді, шынайылықты ойымен ғана емес, сөзімен ісімен жалғастырған
адам. Абай атамыз шығармаларын өз жүрегімен сезініп, тұла бойынан өткізіп,
риясыздықпен халқына жолдаған, біртуар, ұлы тұлға.
Ақын тек адамгершілік бейнені, ізгілікті ғана емес, табиғатты, болмысты,
өмір шындығын, ақылпарасатты, адамның мүмкіндіктерін, барлық тіршілікке
қатсытыны ұштастырып бейнелеген.
Абай атамыз аудармашылықпен де айналысып, халқымызға шет елдердің
көп шығараларын ұсынған ақын. Халқы үшін жасаған ісі зор.
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Құнанбай әкесі Абайды жайдақ сумен теңеген. Оның себебі Абай
атамыздың қарапайымдылығы еді. Ол қатарластарының арасында сауатты,
ауқатты болса да қарапайым халыққа қызмет етуді мақсат еткен жан еді.
Абай ата – ұлы ақын, дана ойшыл, қазақтың жаңа тарихи дәуірдегі
реалистік
жазба
әдебиетінің
атасы.
Атамыздың есімі – қазақ халқының ұлттық санасының оянуы мен рухани қайта
жаңғыруының, қоғамның озық күштерінің өркениеттілікке ұмтылысы мен
әлеуметтік
әділдіктің
символы.
Ғасырлар бойы қалыптасқан экономикалық жағдай, тұрмыс салты үлкен
өзгеріске түсіп жатқан аумалы-төкпелі заманда қоғам көшінің ендігі бағытын
айқындау, қалайда елдің елдігін, тұтастығын, халықтың ұлттық рухының
тазалығын сақтай отырып, жаңа жағдайға бейімделу -бұлар дәуірдің,
әлеуметтік
өмірдің
өзі
туғызған
тарихи
қажеттілік
болды.
Осы қажеттілік бүкіл қоғамдық ой-санаға, әдебиет пен өнерге жаңа серпін
берді. Нағыз халықтық, реалистік принциптерге негізделген жаңа жазба қазақ
әдебиеті, Абай шығармалары осы қоғамдық сұранысқа толық жауап берді.
Ақын шығармаларын оқи отырып, біз оның адам жаны мен уақыт талабын
жете түсінген дарын иесі болғандығына көз жеткіземіз.
Мен ақынның өмір , шығармашылығымен таныса отырып, өз ойыма,
санама талай сауал үйеледі. Сол кездегі қиын заманның өзінде Абай атамыз
білім алып, жарыққа ұмтылып, сол игілігін халқына беруге талпынған. Біздің
бүгінгі таңда бар мүмкіндіктеріміз жасалған. «Сол мүмкіндіктерді пайдаланып,
неге биік мақсаттарға ұмтылмасқа?» – деген сауал еріксіз санаңа ұялайды.
Абай атамыз ақылды жүрекке бағындыр деп бекерге айтпаған деп ойлаймын.
«Адамзаттың барын сүй бауырым деп» - деген сөзінің өзі алған білімімізді
ізгілікке бағыттау қажет екенін айтып тұр.
Мен де болашақта Абай атамыз сияқты ұлы болмасам да, қарапайым
істеріммен болсын халқыма, еліме қызмет етсем деймін. Ол үшін көп еңбек
етіп, қайратты болуым қажет. Қазақ халқы: «Ізденген жетер мұратқа»-деп
бекер айтпаған ғой. Мен Абай атамыздың кеше, бүгін, ертең болатынына нық
сенімдімін. Абай атамдай биік, бетке ұстап мақтан ететін жандар көп болсын.
Елімнің мәртебесі биік болсын деп тілеймін. Елім, халқым ата-бабамыздан
қалған асыл мұра, аманат. Қазақ халқы ешқашан аманатқа қиянат жасамаған
халық. Мен өз замандастарымды жарқын болашаққа шақырамын. Ұлы
атамыздың 175 жас мерейтойы қарсаңында өтетін іс-шараларға белсене
қатысып, атамызға деген сый-құрметімді білдірсем деймін. Абай атамызды
танымайтын кішкентай бөбектерге де ұлы атамызды танытқым келеді.
Ұлылығын мақтан еткім келеді. Абай сияқты аталары бар мына біз, өскелең
ұрпаққа артылған жауапкершілік үлкен. Сол миссиямызды адамгершілікпен
орындап, болашаққа асыл мұрамызды құрметтей отыра қадам бассақ, жетер
шыңымыз асқақ болмақ.
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22.04.2021 жыл.

№ R00049

Адамның дене мүшелері
ГУБАЙДУЛЛИНА САРА НАУРЫЗОВНА
БҚО, Орал қаласы, Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған
облыстық арнайы кешен «Мектеп-интернат-колледжі» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Пәні:Жаратылыстану
Ұзақ мерзімі жоспар бөлімі:
Тірі табиғат
Бөлімше: 2.3. Адам
Ортақ тақырып:
«Менің отбасым және достарым»
Сынып: 1

Мектеп : Зерде
бұзылысы бар балаларға
арналған облыстық
арнайы мектеп-интернаты
Мұғалімнің аты-жөні:
Губайдуллина С.Н

Сабақтың тақырыбы:

Адамның дене мүшелері

Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына
сілтеме)
Сабақ мақсаттары

1.2.3.1 адам денесінің негізгі бөліктерін және №
R00049
22.04.2021 жыл.

Бағалау критерийлері

1: Адамның дене бөліктерін біледі,қызметін
атайды.
2: Адамның дене мүшелерінің атқаратын
қызметін ажырата алады.
3: Адмның дене мүшелерінің атқаратын ісәрекетін салыстырып,ойын түрінде көрсетіп
дәлелдейді.
Адам денесінің негізгі мүшелерін атайды және
олардың қызметін сипаттайды
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Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды
дарыту

Пәнаралық
байланыстар
Бастапқы білім

Пәнге тән лексика мен терминология:
-Бас, мойын, қол,аяқ, адамның дене мүшелері;
-Қол-иық белдеуі, аяқ-жамбас белдеуі;
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен
тіркестер:
Адамның қандай дене мүшелері бар?
Дене мүшелерінің атқаратын рөлі қандай?Адамның қандай дене мүшелері бар?
Дене мүшелерінің атқаратын рөлі қандай?
Әр дене мүшелерін ата?
Адамның дене мүшелерінің қайсысы ең
маңызды деп ойлайсыңдар?
Сіздің ойыңызша дене мүшелері не үшін қажет?
Біздің дене мүшелеріміз қандай қызмет
атқарады?
Біздер дене мүшемізді қалай күтеміз?
Ынтымақтастық - топтық жұмыс барысында
оқушылар бірігіп жұмыстануға қалыптасады.
Құрмет- топтық жұмыстануда бір-біріне сенім,
құрмет құндылықтары дамиды.
Денсаулық -салауатты , дені сау азамат болуды
санасына сіңіреді.
Көркем еңбек –дене бөліктерінің суретін
жапсыру,бояу.
Музыка-жағымды көңіл-күй орнату
Дене шынықтыру-ширатуда
Дене мүшелерінің атауларын біледі.
Сабақ барысы

Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың басы

5 мин

Сабақта жоспарланған іс-әрекет
Ұ.Ширату «Көңілді қозғалыс» әдісі.
(Музыка қосылады.Оқушылар сыныптас
достарымен қол ұстасып, музыка әуенімен қимыл
жасап билейді.Музыка тоқтағанда бір-біріне,жақсы
тілектер айтады)
МҚ.«Жарайсыңдар!», «Керемет!»,«Тамаша!»
Ұ. «Ойлан,тез сәйкестендір» әдісі.
(Оқушыларға қиылған суреттердің бөлшектерін
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береміз.Қиылған суреттерді құрастырғанда
саусақ,білек,білезік шығу керек).
1-топ:«Білек»
2-топ:«Білезік»
3-топ «Саусақ»
Сұрақ:
- Қандай атауларға байланысты топқа бөліндік?
Дене мүшелерінің атауларына байланысты
топқа бөліндік. Демек біздің бүгінгі
сабағымыздың тақырыбы қандай болады деп
ойлайсыздар. Адамның дене мүшелері
ҚБ: «Үш шапалақ» арқылы қолдау көрсету.
Біздің бүгінгі оқу мақсатымыз:
Адам денесінің негізгі бөліктерін және олардың
қызметтерін атау
Сабақтың ортасы
28мин

ЖЖ: «Коллаж әңгіме» әдісі.
Тапсырма:
-қиылған суреттер беру;
-ақ қағазға,қиылған бөлшектерді құрастырып,
адамның дене бөліктерін ,ретімен тауып жапсыру;

Бағалау критерийі:
-оқушылар адамның дене бөліктерін ажыратады;
- дене бөліктерін атайды;
Дескриптор:
- адамның дене бөліктерін анықтайды және өз
орнына орналастыруды біледі;
- дене бөліктерін айтады;
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ҚБ: «Білезік» беру арқылы жұптар бір-бірін
бағалайды.
тапсырма дұрыс- жасыл түсті білезік
тапсырма толық емес- сары түсті білезік,
тапсырмада қате бар- қызыл түсті білезік.
Саралаудың диалог және қолдау көрсету тәсілі.
Ұ. «Фасолды қағып ал әдісі»
Тапсырма;
-Адамның қандай дене мүшелері бар?
-дене мүшелерінің атқаратын рөлі қандай?
-әр дене мүшелерін ата?
-адамның дене мүшелерінің қайсысы ең маңызды
деп ойлайсыңдар?
-Сіздің ойыңызша дене мүшелері не үшін қажет?
-біздің дене мүшелеріміз қандай қызмет атқарады?
-біздер дене мүшемізді қалай күтеміз?
Дескриптор:Қойылған сұрақтарға нақты жауап
береді.
ҚБ Бір сөйлеммен түйіндеу
ТЖ. «Кластер» әдісі.
Тапсырма: -адам денесінің негізгі мүшелерін
атауларымен байланыстырып сыз.
-дененің негізгі бөлшектерін көрсет және ата;
- олардың атқаратын қызметін түсіндір;
1-топ:Бастың қимылдарын көрсет және атқаратын
қызметін әңгімеле;
2-топ:Қолдың қимылдарын көрсет және атқаратын
қызметін әңгімеле;
3-топ:Аяқтың қимылдарын көрсет және атқаратын
қызметін әңгімеле;

29

«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бағалау критерийі: -адам денесінің негізгі
мүшелерін атайды және олардың қызметін
ажыратады;
Дескриптор:
-дене мүшелерін атауымен сәйкестендіп сызады;
-өз денесінің негізгі бөліктерін көрсетеді және
атайды.
дене мүшелерінің атқаратын қызметін біледі;
Саралаудың қарқын тәсілі.
Қосымша тапсырма -суретке мұқият қара;
-қолмен орындалып тұрған әрекеттерді ата;
-аяқтың атқаратын қызметі қандай?
Мысал келтір.

Бағалау критерийі:
-адам денесінің негізгі мүшелерін атайды және
олардың қызметін ажырата алады;
Дескриптор:
- суретке сүйеніп, қолмен орындалған әрекеттерді
әңгімелейді;
- аяқтың атқаратын қызметіне мысалдар келтіреді.
ҚБ: « Сиқырлы жұлдызша» арқылы топтар бірбірін
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Бағалау критерийі:
-дене бөліктерін атқаратын қызметін ажырата
алады;
-өз дене мүшелерін атайды;
Дескриптор:
-дене бөліктерін атқаратын қызметін біледі;
-өз дене мүшелерін көрсетіп айтады;
С-деңгейі: «Көзбен көріп,сипап сезу»әдісі.
Тапсырма: -суретке мұқият қара;
-дене мүшелерінің атқаратын іс-әрекетін
сәйкестендір,салыстыр,дәлелдеп әңгімеле;

Бағалау критерийі:
-дене
мүшелерін,атқаратын
іс-әрекетін
сәйкестендіреді, салыстырады,дәлелдей алады;
-дене мүшелерінің атқаратын іс-әрекетін атайды;
Дескриптор:
-дене мүшелерін,атқаратын іс-әрекетін салыстырып,
дәлелдеуді біледі;
-көрсетіп айтады;
ҚБ.«Күш,білек,жұдырық»
көрсету
арқылы
көршілер
бір-бірін бағалайды.
Топтық жұмыс. «Біз зерттеушіміз!»
«Дене қимылдарына сәйкес мамандық иесін
тап!»
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Сабақтың соңы
8мин

рөлдік ойыны.
Тапсырма:
-оқушылар қимылмен мамандық иелерінің ісәрекетін
көрсетеді;
-топта отырған оқушылар қандай мамандық иесі
екенін тауып айтады;
1топ – спортшының доп тепкен, жүгірісін,бас пен
қимылын,суда жүзігенін көрсетеді;
2топ-мұғалімнің
жазғанын,кітап
оқығаны,түсіндіргенін
көрсетеді;
3топ- әншінің ән айтқанын,билегенін,аспапта
ойнағанын көрсетеді;
Бағалау критерийі:
-мамандық иелерінің іс-әрекетін рөлге еніп көрсете
алады;
-мамандық иелерінің іс-әрекетін дене мүшелеріне
сәйкес зерттейді;
Дескриптор:
-мамандық иелерінің іс-әрекетін рөлге еніп
көрсетеді;
-мамандық иелерінің іс-әрекетін дене мүшелеріне
сәйкес зерттеп айтады;
ҚБ: Топтық бағалау.«Бес саусақ» әдісі
Динамикалық үзіліс.
Корытынды. «Дене мүшелерін сана,тез жаз»
әдісі.
Оқушыларға
дене
мүшелерінің
суреттерін
беру,тұсына санын анықтап жазу.
Жеке жұмыс: Көңіл-күй рефлексиясы: «Күн мен
бұлт Бәрін түсіндім-күннің суретін көрсетеді.
Түсінген жоқпын-бұлттың суретін көрсетеді.
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Саралау – оқушыларға көбірек қолдау
көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Қабілеті
жоғары оқушыларға қандай тапсырмалар
қоюды
жоспарлап отырсыз?
Саралаудың қарқын тәсілі.
Қосымша тапсырма
-суретке
мұқият қара;
-қолмен
орындалып тұрған әрекеттерді ата;
-аяқтың атқаратын қызметі қандай?
Мысал келтір.

Бағалау критерийі:
-адам денесінің негізгі
мүшелерін атайды және
олардың қызметін ажырата
алады;
Дескриптор:
- суретке сүйеніп, қолмен орындалған
әрекеттерді әңгімелейді;
- аяқтың атқаратын қызметіне мысалдар
келтіреді.
Саралаудың тапсырма тәсілі.
А-деңгейі:
«Дене мүшелерін тап?»әдісі.
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Бағалау – оқушылардың
материалды меңгеру
деңгейін тексеру
жоспарыңыз?
МҚ.«Жарайсыңдар!»,
«Керемет!»,«Тамаша!»
ҚБ: «Үш шапалақ» арқылы
қолдау көрсету.
ҚБ: «Білезік» беру арқылы
жұптар бір-бірін
бағалайды.
ҚБ: «Сиқырлы жұлдызша»
арқылы топтар бір-бірін
бағалайды.
ҚБ.«Күш,білек,жұдырық»
көрсету арқылы
көршілер
бір-бірін
бағалайды.
ҚБ: Топтық бағалау.«Бес
саусақ» әдісі
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Тапсырма:
-суретке мұқият қара;
-дене бөліктерін ата,тауып
көрсет;
-неше дене мүшесін көріп
тұрсың? Санмен жаз.

Бағалау критерийі:
-дене бөліктерін ажыратып,таба алады;
-дене бөліктерін санайды,
атайды;
Дескриптор:
-дене бөліктерін біледі;
-көрсетіп санайды,айтады;
В-деңгейі: «Дене
мүшелерінің қызыметін
айт» әдісі.
Тапсырма:
-адамның дене
мүшелерінің,атқаратын қызметін айту;
-өз дене мүшелерін көрсету;

Бағалау критерийі:
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-дене бөліктерін атқаратын
қызметін ажырата алады;
-өз дене мүшелерін атайды;
Дескриптор:
-дене бөліктерін атқаратын
қызметін біледі;
-өз дене мүшелерін көрсетіп
айтады;
С-деңгейі: «Көзбен
көріп,сипап сезу»әдісі.
Тапсырма: -суретке мұқият
қара;
-дене мүшелерінің атқаратын іс-әрекетін
сәйкестендір,салыстыр,дәлелдеп әңгімеле;

Бағалау критерийі:
-дене мүшелерін,атқаратын
іс-әрекетін сәйкестендіреді,
салыстырады,дәлелдей алады;
-дене мүшелерінің атқаратын
іс-әрекетін атайды;
Дескриптор:
-дене мүшелерін,атқаратын
іс-әрекетін салыстырып,
дәлелдеуді біледі;
-көрсетіп айтады;
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Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс
қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол
жеткізді ме?
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта дифференциация дұрыс жүргізілді ме?
Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?
Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды,
неліктен?

Бұл бөлімді сабақ
туралы өз
пікіріңізді білдіру
үшін
пайдаланыңыз. Өз
сабағыңыз туралы
сол жақ бағанда
берілген
сұрақтарға жауап
беріңіз.

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы
даойланыңыз)?
1:
2:
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу
туралы да ойланыңыз)?
1:
2:
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге
көңіл бөлу қажет?
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26.04.2021 жыл.

№ R00071

Ауа райы деген не?
КАРАБАЕВА РОЗА МАНАШЕВНА
Шығыс Қазақстан облысы. Күршім ауданы
"Құйған орта мектебі" КММ. Бастауыш сынып мұғалімі
Сабақ
Сынып
Ортақ
тақырыбы:
Сабақтың
тақырыбы
Бөлім
Бөлімше
Сабақ
негізделген
оқу мақсаты
(мақсаттары)
Сабақ
мақсаттары
Бағалау
критерийлері:
(жетістік
критерийлері,
табыс
критерийлері
күтілетін
нәтиже)
Тілдік мақсат

Дүниетану.
1 сынып
Бізді қоршаған орта
Ауа райы деген не?
2.Елімнің табиғаты
2.2 Климат және ауа райы
1.2.2.1 ауа райының адамға және оның іс-әрекетіне әсерін
анықтау
1.2.3.1 Жыл мезгілдеріне орай табиғатта бос уақытта өткізу
мүмкіндіктеріне анықтау
ауа райының адамға және оның іс-әрекетіне әсерін
анықтайды.
ауа райын шартты белгілер арқылы оқиды
табиғатта бос уақытын өткізу мүмкіндіктерін анықтайды.
ауа райының адамға және оның іс-әрекетіне әсерін
анықтайды.
ауа райын шартты белгілер арқылы оқиды.
табиғатта бос уақытын өткізу мүмкіндіктерін анықтайды.

Жыл мезгілдері ауысуының маңызын түсінеді.

Үш тілділік

Ауа райы-погода-weather

Сөз
тіркестері,
терминдер
Талқылауға

Ауа райы,жаңбыр,бұлтты,ыссы,суық,ылғалды
Жаз мезгілінің қандай айларын білесіңдер?
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арналған
сұрақтар
Құндылықтар
ды дарыту:
Пәнаралық
байланыс
АКТ қолдану
дағдылары
Ресурстар
Алдыңғы оқу
Жоспарланған
уақыт
Басталуы

Табиғатты қорғауға қандай үлес қосар едің?
Қазір қандай жыл мезгілі?
Жылдың әр мезгілінде қандай ойын ойнайды?
Сурет бойынша жыл мезгілдерін ажыратып жазу.
Еңбек және шығармашылық:Оқушыларды бір-біріне құрмет
көрсетуге,сыйлауға,табиғатты қорғауға тәрбиелеу.
Сауат ашу,бейнелеу,жаратылыстану
Оқулық,суреттер,топқа бөлуге арналған кесте қағаздар,кері
байланыс, АКТ
Мен қайда тұрамын?
Жоспар
Жоспарланған жаттығулар
1.Психологиялық ахуал
Оқушылармен сәлемдесу
Сәлеметсіздер ме,балалар!
Оқу,білім-жанған шырақ,ойласаң,
Үйренерсің,іздеп көрсең,қоймасаң
Қу өнерді,бу беліңді,жігер сал
Пайда аларсың,қаужанарсың,таймасаң
4 топқа бөлу,
бетшелерін тарату
1 топ Қыс.
2 топ Көктем.
3 топ Жаз.
4 топ Күз.
Оқу мақсатын хабарлау
Бүгін сен білетін боласың
-жыл мезгілінің өзіне тән белгілерін;
-жыл мезгілдерін салыстыруды
-ауа райының адамға әсерін анықтауды
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Ортасы

1 тапсырма
Сабақ мақсаты: ауа райының адамға және оның іс-әрекетіне
әсерін анықтайды
Белсенді оқыту әдістеру: топтық жұмыс «Постер қорғау»
әдісі.
Комуникативтік дағды: оқылым және тыңдалым-айтылым
Ойлау деңгейі білу, түсіну, қолдау.
Ресурс:Төрт мезгіл суреттер,оқулық.
Саралау: «Қарқын» тәсілі
Ұжымдық жұмыс. Суретке қарайық. Қандай жыл мезгілдері
суреттелген. Жыл мезгілдерін сипаттаңыздар.

Топтық жұмыс. Төрт топ төрт жыл мезгілін бөліп алып,
өзіндік ерекшелігін атап, оның іс-әрекетін анықтайды.
1-топ.Көктем мезгілі.
Адамдар қалай киінеді?
Көктем мезгілі туралы не білесің?
Көктем мезгілінде адамдар қалай киінеді?
Көктемде қандай ойындар ойнайсыңдар?
2-топ.Жаз мезгілі.
Адамдар қалай киінеді?
Жаз мезгілі туралы не білесің?
Жаз мезгілінде адамдар қалай киінеді?
Жазда қандай ойындар ойнайсыңдар?
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3-топ.Күз мезгілі.
Адамдар қалай киінеді?
Күз мезгілі туралы не білесің?
Күз мезгілінде адамдар қалай киінеді?
Күзде қандай ойындар ойнайсыңдар?
4-топ.Қыс мезгілі.
Адамдар қалай киінеді?
Қыс мезгілі туралы не білесің?
Қыс мезгілінде адамдар қалай киінеді?
Қыста қандай ойындар ойнайсыңдар?
Дескриптор:
Адамдардың жыл мезгіліне қарай қалай киінетінін біледі
Әр жыл мезгілі туралы әңгімелейді.
Әр жыл мезгіліне сай киінуді біледі.
Әр жыл мезгіліне сай ойналатын ойындарды біледі.
Бекіту сұрағы
Жылдың әр мезгілі немен ерекшеленеді?
ҚБ (Жұлдызшалар арқылы бағалау)
2 тапсырма.
Сабақ мақсаты: ауа райын шартты белгілер арқылы оқиды
Белсенді оқыту әдістеру: жұптық жұмыс «Шартты
белгілер» әдісі.
Комуникативтік дағды: тыңдалым-айтылым, жазылым
Ойлау деңгейі білу, түсіну, қолдау.
Ресурс. Шартты белгілер,суреттер,оқулық
Саралау: Қарқын
А жұбы.
Өздерің тұратын елді мекенді сипаттаңдар.Қай жыл мезгілі
екенін айтыңдар. Суреттерді пайдаланыңдар. Суретке
қарап, ауа райы қалай өзгеріске түсетінін айтыңдар.
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Дескриптор.
Өздері тұратын мекенді сипаттайды-1
Қай жыл мезгілі екенін айтады-1
Сөздерді пайдаланып, шартты белгілерді сәйкестендіреді-1
Сөздің мағыналарын айтады-1
ҚБ «Ауа-райы» әдісі
3- тапсырма.
Сабақ мақсаты: табиғатта бос уақытын өткізу
мүмкіндіктерін анықтайды.
Белсенді оқыту әдістеру: жеке жұмыс «Шартты белгілер »
әдісі.
Комуникативтік дағды: тыңдалым-айтылым, жазылым
Ойлау деңгейі білу, түсіну, қолдау.
Ресурс.суреттер,А4
Саралау: Қарқын.
А оқушы. Пазлды құрастырады. Табиғатта бос уақытын
өткізу мүмкіндіктерін анықтайды.

Дескриптор.
Пазл құрастырады
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Жыл мезгіліне сай бос уақытын қалай өткізетінін айтады.
В оқушы
Суретке қарап, сөйлем құрастырады. Бос уақыты туралы
әңгімелейді.

Дескриптор.
Суретке сай сөйлем құрайды
Жыл мезгіліне сай бос уақытын қалай өткізетінін айтады.
С оқушы
Суретке қарап, мәтін құрастырады. Бос уақытымен
байланыстырып сөйлейді.

Дескриптор.
Суретке сай мәтін құрайды
Жыл мезгіліне сай бос уақытын қалай өткізетінін айтады.
Аяқталуы

ҚБ «Күн шуағы » әдісі
ҚБ(смайликтер арқылы бағалау)
Сабақты қорыту:
ҰЖ кестемен жұмыс. Бүгінгі ауа райын бақылау.
Кері байланыс.
Тапсырманы орындай алмадым.
Аздап қиналдым.
Тапсырманы орындай алдым.
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МАЗМҰНЫ
• АЛЬЖАНОВА МАРЖАН ЖАНБУЛАТОВНА
• КЕРИМБЕКОВА ЖАНАР АКЫЛОВНА
• САПАШЕВА ГУЛЖАНАТ НҰРЛАНҚЫЗЫ
• ЖУМАБЕКОВА САУЛЕ НУРБЕКОВНА
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• АУКЕН ЖАЗИРА
• ЧАЙМЕРДЕНОВА КУЛСАРА НУРТАЕВНА
• БАГДАРГҮЛ БОКЕНТАЙ
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